
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN ESELON PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOYOLALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, serta untuk pedoman guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah
Kabupaten Boyolali, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada 
Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah.....
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t
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten 
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2016 Nomor 37);

Menetapkan
MEMUTUSKAN;

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN 
ESELON PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 
BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberday akan, dan menyej ahterakan 
masyarakat.

6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat 
Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB II
SEKRETARIAT DAERAH 

Pasal 2
(1) Setda mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan 

kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dan 
mengoordinasikan administrasi pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati.

(2) Setda
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(2) Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Setda 
dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan pengoordinasian 
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta 
pelayanan administratif dan mengoordinasikan administrasi 
pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati.

(3) Uraian tugas Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. mengoordinasikan perumuskan kebijakan Daerah sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis sebagai 
pedoman pelalcsanaan tugas;

b. mengoordinasikan penyusunan perencanaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan anggaran Daerah sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana 
pern ban gu nan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokiimen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya 
agar penyelenggaraannya beijalan efektif sesuai dengan sasaran dan 
fujuan yang telah ditentukan;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. mengarahkan pelayanan administratif pada Perangkat Daerah yang 
berkaitan dengan urusan masing-masing Perangkat Daerah sesuai 
kebutuhan dalam rangka tertib administrasi daerah dan 
peningkatan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik;

g. mengoordinasikan administrasi pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati 
sesuai kebutuhan dalam rangka tertib administrasi;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija 
Perangkat Daerah sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

i. merumuskan laporan kineija dan keuangan Setda berdasarkan data 
dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

j. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

BAB III
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BAB III
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 3
(1) Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 

membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi 
peiaksanaan tugas, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi 
bidang Pemerintahan, Dokumentasi dan Informasi, Penunjang urusan 
pemerintahan, Sosial serta mengkoordinasikan dan merumuskan bahan 
pembinaan di bidang keijasama, administrasi kewilayahan dan otonomi 
daerah.

(2) Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Asisten Tata Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas memimpin dan 
mengoordinasikan perumusan kebijakan, koordinasi peiaksanaan tugas, 
pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi bidang 
Pemerintahan, Dokumentasi dan Informasi, Penunjang urusan 
pemerintahan, Sosial serta mengkoordinasikan dan merumuskan bahan 
pembinaan di bidang keijasama, administrasi kewilayahan dan otonomi 
daerah.

Rakyat

a.

(3) Uraian tugas Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang Pemerintahan, 
Dokumentasi dan Informasi, Penunjang urusan pemerintahan, Sosial 
serta di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi 
daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaa.n tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
menyusun perencanaan di bidang Pemerintahan, Dokumentasi dan 
Informasi, Penunjang urusan pemerintahan, Sosial serta di bidang 
keijasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah sesuai 
prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
mengoordinasikan peiaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, 
Dokumentasi dan Informasi, Penunjang urusan pemerintahan, Sosial 
serta di bidang keijasama, administrasi kewilayahan dan otonomi 
daerah berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya 
agar peiaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;
memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
seeara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan, 
Dokumentasi dan Informasi, Penunjang urusan pemerintahan, Sosial 
serta di bidang keijasama, administrasi kewilayahan dan otonomi 
daerah beijalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar peiaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
merumuskan bahan pembinaan di bidang keijasama, administrasi 
kewilayahan dan otonomi daerah;

c.

d.

e.

f.

g. mengoordinasikan
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g. mengoordinasikan pelayanan administratif pada bidang 
Pemerintahan, Dokumentasi dan Informasi, Penunjang urusan 
pemerintahan serta Sosial sesuai kebutuhan dalam rangka tertib 
administrasi daerah dan peningkatan pelayanan publik yang layak 
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang Pemerintahan, Dokumentasi dan Informasi, Penunjang 
urusan pemerintahan, Sosial serta di bidang keijasama, administrasi 
kewilayahan dan otonomi daerah sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

i. menyusun laporan di bidang Pemerintahan, Dokumentasi dan 
Informasi, Penunjang urusan pemerintahan, Sosial serta di bidang 
keijasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

j. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
.sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Bagian Kesatu 

Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 4
(Ij Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas fasilitasi perumusan 

kebijakan, koordinasi tugas dan pelayanan urusan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat Desa, 
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub 
urusan bencana dan kebakaran, komunikasi dan informatika, statistik 
dan persandian, perpustakaan dan kearsipan, pemilihan utnum, 
administrasi kecamatan dan administrasi legislatif.

(2) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas 
memimpin dan memfasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi tugas 
dan pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan 
sipil, pemberdayaan masyarakat Desa, ketenteraman, ketertiban umum 
dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, 
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, perpustakaan 
dan kearsipan, pemilihan umum, administrasi kecamatan dan 
administrasi legislatif.

(3) Uraian
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(3) Uraian tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. memfasilitasi perumusan kebijakan urusan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat 
Desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 
masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, komunikasi dan 
informatika, statistik dan persandian, perpustakaan dan kearsipan, 
pemilihan umum, administrasi kecamatan dan administrasi 
legislatif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. memfasilitasi perumusan kebijakan dan penyelenggaraan Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan;

c. memfasilitasi dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemilihan 
umum dan administrasi legislatif;

•d. menjmsun perencanaan di bidang Tata Pemerintahan sesuai 
prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

-e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas urusan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat 
Desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 
masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, komunikasi dan 
informatika, statistik dan persandian, perpustakaan dan kearsipan, 
pemilihan umum, administrasi kecamatan dan administrasi 
legislatif berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

f. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang Tata 
Pemerintahan beijalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan;

g. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

h. memfasilitasi pelayanan administratif pada urusan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat 
Desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 
masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, komunikasi dan 
informatika, statistik dan persandian, perpustakaan dan kearsipan, 
pemilihan umum, administrasi kecamatan dan administrasi 
legislatif sesuai kebutuhan dalam rangka tertib administrasi daerah 
dan peningkatan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas- 
asas umum pemerintahan yang baik;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija pada
urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 
pemberdayaan masyarakat Desa, ketenteraman, ketertiban umum 
dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, 
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian,
perpustakaan dan kearsipan, pemilihan umum, administrasi 
kecamatan dan administrasi legislatif sesuai dengan perencanaan 
dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 
dalam rangka perbaikan kineija;

j. menyusun
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j. menyusun laporan di bidang Tata Pemerintahan berdasarkan data
dan analisa sebagai informasi dan pertanggu n gj awaban
pelaksanaan tugas;

k. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 1
Subbagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pemerintahan

Pasal 5
(1) Subbagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pemerintahan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan 
koordinasi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 
pemberdayaan masyarakat Desa, ketenteraman, ketertiban umum dan 
perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran,
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, perpustakaan dan 
kearsipan, pemilihan umum, administrasi kecamatan dan administrasi 
legislatif.

(2) Subbagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian 
Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pemerintahan yang mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan 
koordinasi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 
pemberdayaan masyarakat Desa, ketenteraman, ketertiban umum dan 
perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran,
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, perpustakaan dan 
kearsipan, pemilihan .umum, udministrasi kecamatan dan .administrasi 
legislatif.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi 
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 
berikut:
a. menyusun kebijakan di subbagian Perumusan Kebijakan dan 

Koordinasi Pemerintahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di subbagian Perumusan Kebijakan dan 
Koordinasi Pemerintahan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan;

d. melaksanakan koordinasi, pembinaan 
fasilitasi di bidang pemilihan umum;

dan menyiapkan bahan

e. menyiapkan
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e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk 
teknis dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah;

f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di subbagian Perumusan 
Kebijakan dan Koordinasi Pemerintahan berdasarkan kewenangan 
dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dan berhasil optimal;

g-

h.

k.

1.

m.

n.

memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di subbagian Perumusan 
Kebijakan dan Koordinasi Pemerintahan berjalan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
penyiapan perumusan kebijakan urusan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat 
Desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 
sub urusan bencana dan kebakaran, komunikasi dan infomiatika, 
statistik dan persandian, perpustakaan dan kearsipan;
melaksanakan koordinasi urusan administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat Desa, ketenteraman, 
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana 
dan kebakaran, komunikasi dan informatika, statistik dan 
persandian, perpustakaan dan kearsipan;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
subbagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pemerintahan 
fesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian 
internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
menyusun laporan di subbagian Perumusan Kebijakan dan 
Koordinasi Pemerintahan berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2
Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Pemerintahan

Pasal 6
'(4') Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Pemerintahan mempunyai 

tugas melaksanakan pengendalian evaluasi kebijakan urusan 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan 
masyarakat Desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 
masyarakat sub urusan bencana dem kebakaran, komunikasi dan 
infonnatika, statistik dan persandiau^ perpustakaari dam kearsipan, 
pemilihan umum, administrasi kecamatan dan administrasi legislatif.

(1) Subbagian



- 9 -

(1) Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengendalian 
Evaluasi Kebijakan Pemerintahan yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan pengendalian evaluasi kebijakan urusan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat Desa, 
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub 
urusan bencana dan kebakaran, komunikasi dan informatika, statistik 
dan persandian, perpustakaan dan kearsipan, pemilihan umum, 
administrasi kecamatan dan administrasi legislatif.

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan 
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 
berikut:

a. menyusun kebijakan di subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan 
Pemerintahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di subbagian Pengendalian Evaluasi 
Kebijakan Pemerintahan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan renca.na 
strategis;

c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan di bidang 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan:

d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan di bidang 
pemilihan umum;

e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dalam 
pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah;

f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di subbagian Pengendalian 
Evaluasi Kebijakan Pemerintahan berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

g. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di subbagian 
Pengendalian Evaluasi Kebijakan Pemerintahan beijalan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

h. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arah an kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

i. melaksanakan pengendalian kebijakan urusan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat 
Desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 
sub urusan bencana dan kebakaran, komunikasi dan informatika, 
statistik dan persandian, perpustakaan dan kearsipan;

j. melaksanakan evaluasi kebijakan urusan administrasi kependudukan 
dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat Desa, ketenteraman, 
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana 
dan kebakaran, komunikasi dan informatika, statistik dan 
persandian, perpustakaan dan kearsipan;

k. melaksanakan.....
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t k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Pemerintahan sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang 
telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

l. menyusun laporan di subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan 
Pemerintahan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3
Subbagian Layanan Administrasi Pemerintahan

Pasal 7
(1) Subbagian Layanan Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas 

melaksanakan layanan administrasi urusan administrasi kependudukan 
dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat Desa, ketenteraman, 
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana 
dan kebakaran, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, 
perpustakaan dan kearsipan, pemilihan umum, administrasi kecamatan 
dan administrasi legislatif.

(2) Subbagian Layanan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Layanan Administrasi 
Pemerintahan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan layanan 
administrasi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 
pemberdayaan masyarakat Desa, ketenteraman, ketertiban umum dan 
perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, 
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, perpustakaan dan 
kearsipan, pemilihan umum, administrasi kecamatan dan administrasi 
legislatif.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Layanan Administrasi Pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut;
a. menyusun kebijakan di subbagian Layanan Administrasi 

Pemerintahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di subbagian Layanan Administrasi 
Pemerintahan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang .sesuai dengan rencana strategis;

c. memfasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan;

d. memfasilitasi penyiapan bahan administrasi dalam pengangkatan dan 
pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. mengoordinasikan
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e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di subbagian Layanan 
Administrasi Pemerintahan berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

f. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di subbagian Layanan 
Administrasi Pemerintahan beijalan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;

g. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

h. melaksanakan pelayanan administrasi urusan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat 
Desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 
sub urusan bencana dan kebakaran, komunikasi dan informatika, 
statistik dan persandian, perpustakaan dan kearsipan, pemilihan 
umum, administrasi kecamatan dan administrasi legislatif dalam 
rangka tertib administrasi daerah dan peningkatan pelayanan publik 
yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan pada Bagian Tata 
Pemerintahan;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
subbagian Layanan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

k. menyusun laporan di subbagian Layanan Administrasi Pemerintahan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

l. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Bagian Kedua
Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah 

Pasal 8
(1) Bagian Keijasama dan Otonomi Daerah mempunyai tugas memfasilitasi 

perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan urusan 
penunjang pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan 
pengembangan, keuangan, kepegawaian dan diklat.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keijasama 
dan Otonomi Daerah mempunyai tugas memfasilitasi, 
mengkoordinasikan, dan merumuskan bah an pembinaan di bidang 
keijasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.

(3) Bagian
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(3) Bagian Keijasama dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oieh Kepala Bagian Keijasama dan Otonomi Daerah 
yang mempunyai tugas memimpin dan memfasilitasi perumusan 
kebijakan, koordinasi tugas dan pelayanan urusan penunjang 
pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, 
keuangan, kepegawaian dan diklat serta memfasilitasi, 
mengkoordinasikan, dan merumuskan bah an pembinaan di bidang 
keijasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.

(4) Uraian tugas Kepala Bagian Keijasama dan Otonomi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. memfasilitasi perumusan kebijakan urusan penunjang 

pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, 
keuangan, kepegawaian dan diklat dan di bidang keijasama, 
administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksana.an tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang Keijasama dan Otonomi Daerah 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas urusan penunjang 
pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, 
keuangan, kepegawaian dan diklat dan di bidang keijasama, 
administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian ,dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang Keijasama 
dan Otonomi Daerah beijalan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. memfasilitasi pelayanan administratif pada urusan penunjang 
pemerintahan, bidang keijasama, administrasi kewilayahan dan 
otonomi daerah sesuai kebutuhan dalam rangka tertib administrasi 
daerah dan peningkatan pelayanan publik yang layak sesuai dengan 
asas-asas umum pemerintahan yang baik;

g. merumuskan bahan pembinaan di bidang keijasama, administrasi 
kewilayahan dan otonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

h. fasilitasi pembinaan di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan 
dan otonomi daerah sesuai dengan kebijakan yang telah 
dirumuskan agar dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan 
yang telah ditetapkan;

i. melaksanakan
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i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang Keijasama dan Otonomi Daerah sesuai dengan perencanaan 
dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 
dalam rangka perbaikan kineija;

j. menyusun laporan di bidang Keijasama dan Otonomi Daerah 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 1
Subbagian Penunjang Urusan Pemerintahan

Pasal 9
(1) Subbagian Penunjang Urusan Pemerintahan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, 
Pengendalian, evaluasi kebijakan, dan layanan administrasi penunjang 
urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan 
pengembangan, keuangan, kepegawaian dan diklat.

(2) Subbagian Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Penunjang Urusan 
Pemerintahan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan 
perumusan kebijakan, koordinasi, Pengendalian, evaluasi kebijakan, dan 
layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan dibidang 
perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian 
dan diklat.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Penunjang Urusan Pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut;

menyusun kebijakan di subbagian penunjang urusan pemerintahan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran 
dan tujuan yang telah ditetapkan;

menyusun perencanaan di subbagian penunjang urusan 
pemerintahan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas di subbagian penunjang 
urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;
memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di subbagian penunjang 
urusan pemerintahan beijalain sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;

e. mendistribusikan .....

a.

d.
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e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar peiaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. penyiapan perumusan kebijakan penunjang urusan pemerintahan 
dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, 
kepegawaian dan diklat;

g. melaksanakan pengendalian kebijakan penunjang urusan
pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, 
keuangan, kepegawaian dan diklat;

h. melaksanakan evaluasi kebijakan penunjang urusan pemerintahan 
dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, 
kepegawaian dan diklat;

i. melaksanakan pelayanan administrasi penunjang urusan
pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, 
keuangan, kepegawaian dan diklat dalam rangka tertib administrasi 
daerah dan peningkatan pelayanan publik yang layak sesuai dengan 
asas-asas umum pemerintahan yang baik;

j. melaksanakan koordinasi penunjang urusan pemerintahan dibidang 
perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian 
dan diklat;

k. melaksanakan penyusunan laporan keuangan pada Bagian 
Kerjasama dan Otonomi Daerah;

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi peiaksanaan kineija di 
subbagian penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

m. menyusun laporan peiaksanaan tugas di subbagian penunjang 
urusan pemerintahan berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban peiaksanaan tugas;

n. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar peiaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2
Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah 

Pasal 10
(1) Subbagian Keijasama dan Otonomi Daerah mempunyai tugas 

menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang 
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, keijasama, penyelenggaraan 
Otonomi Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan dan peiaksanaan tugas 
pembantuan.

(2) Subbagian
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m. menyusun laporan pelaksanaan kineija berdasarkan data dan analisa 
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpman 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

n

u.

Paragraf 3
Subbagian Administrasi Kewilayahan 

Pasal 11
(1) Subbagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang 
administrasi Kecamatan dan perangkat Kecamatan, penetapan, 
perubahan batas daerah, pembentukan, penghapusan, perubahan Nama 
Daerah dan Kecamatan serta Pemindahan, Perubahan Nama Ibu Kota 
Daerah dan/atau Kecamatan serta pembentukan, penghapusan, 
penggabungan, dan/atau pemekaran Kecamatan.

(2) Subbagian Administrasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi 
dan koordinasi serta pembinaan bidang administrasi Kecamatan dan 
perangkat Kecamatan. penetapan, perubahan batas daerah. 
pembentukan, penghapusan, perubahan Nama Daerah dan Kecamatan 
serta Pemindahan, Perubahan Nama Ibu Kota Daerah dan/atau 
Kecamatan serta pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau 
pemekaran Kecamatan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan di Subbagian Administrasi Kewilayahan sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di Subbagian Administrasi Kewilayahan 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Subbagian Administrasi 
Kewilayahan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di Subbagian 
Administrasi Kewilayahan beijalan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;

e. mendistribusikan
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e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar peiaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. penyiapan bahan fasilitasi bidang administrasi Kecamatan dan
perangkat Kecamatan, penetapan, peru bahan batas daerah, 
pembentukan, penghapusan, perubahan Nama Daerah dan
Kecamatan serta Pemindahan, Perubahan Nama Ibu Kota Daerah 
dan/atau Kecamatan serta pembentukan, penghapusan, 
penggabungan, dan pemekaran Kecamatan;

g. melaksanakan koordinasi bidang administrasi Kecamatan dan
perangkat Kecamatan, penetapan, perubahan batas daerah, 
pembentukan, penghapusan, perubahan Nama Daerah dan
Kecamatan serta Pemindahan, Perubahan Nama Ibu Kota Daerah 
dan/atau Kecamatan serta pembentukan, penghapusan, 
penggabungan, dan pemekaran Kecamatan;

h. melaksanakan pembinaan bidang administrasi Kecamatan dan
perangkat Kecamatan, penetapan, perubahan batas daerah, 
pembentukan, penghapusan, perubahan Nama Daerah dan
Kecamatan serta Pemindahan, Perubahan Nama Ibu Kota Daerah 
dan/atau Kecamatan serta pembentukan, penghapusan, 
penggabungan, dan pemekaran Kecamatan;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi peiaksanaan kinerja di 
Subbagian Administrasi Kewilayahan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

j. menyusun laporan di Subbagian Administrasi Kewilayahan
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan
pertanggungjawaban peiaksanaan tugas;

k. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar peiaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Bagian Ketiga
Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 12
m Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas fasilitasi perumusan 

kebijakan, koordinasi program dan pelayanan urusan pendidikan, 
kebudayaan, kepemudaan, panwisata, olahraga, kesehatan, sosial, 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian 
penduduk, dan Keluarga Berencana serta bidang Keagamaan.

(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai 
tugas memimpin dan memfasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi 
program dan pelayanan urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, 
pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana 
serta bidang Keagamaan.

(3) Uraian tugas.....
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(3) Uraian tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. memfasilitasi perumusan kebijakan urusan pendidikan, 

kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian 
penduduk, dan Keluarga Berencana serta bidang keagamaan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar osialpelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai 
prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas urusan pendidikan, 
kebudayaan, kepemudaan, pariwisata,olahraga, kesehatan, sosial, 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian 
penduduk, dan Keluarga Berencana serta bidang keagamaan 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang Kesejahteraan 
Rakyat beijalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. memfasilitasi pelayanan administratif pada urusan pendidikan, 
kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian 
penduduk, dan Keluarga Berencana serta bidang keagamaan sesuai 
kebutuhan dalam rangka tertib administrasi daerah dan 
peningkatan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik;

g- melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija pada 
urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, 
olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, Pengendalian penduduk, dan Keluarga 
Berencana serta bidang keagamaan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

h.

1.

j-

di bidang Kesejahteraan 
sebagai informasi dan

Rakyat berdasarkan 
pertanggungj awaban

menyusun laporan 
data dan analisa 
pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpman 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 1
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Paragraf 1
Subbagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi 

Kesejahteraan Rakyat
Pasal 13

(1) Subbagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan 
koordinasi urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, panwisata, 
olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak, Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana serta bidang 
Keagamaan.

(2) Subbagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian 
Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan perumusan 
kebijakan dan koordinasi urusan pendidikan, kebudayaan,
kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian penduduk, dan 
Keluarga Berencana serta bidang Keagamaan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi 
Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat {2) adalah 
sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan di Subbagian Perumusan Kebijakan dan 

Koordinasi Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan ^-ang telah 
ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di Subbagian Perumusan Kebijakan dan 
Koordinasi Kesejahteraan Rakyat sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 
Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 
agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana
strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Subbagian Perumusan 
Kebijakan dan Koordinasi Kesejahteraan Rakj^at berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan 
tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di Subbagian Perumusan 
Kebijakan dan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat berjalan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran,

f. penyiapan perumusan kebijakan urusan pendidikan, kebudayaan, 
kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian penduduk, dan 
Keluarga Berencana serta bidang keagamaan;

g. melaksanakan



g-

h.
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melaksanakan koordinasi urusan pendidikan, kebudayaan, 
kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosiai, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian penduduk, dan 
Keluarga Berencana serta bidang keagamaan;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat 
urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olahraga, 
kesehatan, sosiai, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 
Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana serta bidang 
keagamaan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kinerja;
menyusun laporan di Subbagian Perumusan Kebijakan dan 
Koordinasi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan data dan analisa 
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimping 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2
Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 14
(1) Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Ral^at 

mempunyai tugas melaksanakan pengendalian evaluasi kebyakan 
urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olahraga, 
kesehatan, sosiai, pemberdayaan perempuan dan periinaunganjmak, 
Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana serta bidang
Keagamaan

k.

(2) Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian 
Pengendalian Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang 
tugas memimpin pelaksanaan pengendalian evaluasi kebijakan urus^ 
pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehata , 
sosiai, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian 
penduduk, dan Keluarga Berencana serta bidang Keagamaan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Pengendalian EvaUmsi KeW^^^ 
Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagai berikut;
a menyusun kebijakan di Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebyakan 

SaMeraan ' Rakyat sesuai ketentuan Pfaturan Perund^g-
undangan dan pertimbangan teknis agar teptou?
beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapk ,

b. menyusun
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b. men5aisun perencanaan di Subbagian Pengendalian Evaluasi 
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 
Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 
agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Subbagian Pengendalian 
Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan kewenangan 
dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di Subbagian 
Pengendalian Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat beijalan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. melaksanakan pengendalian kebijakan urusan pendidikan, 
kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian 
penduduk, dan Keluarga Berencana serta bidang Keagamaan;

g. melaksanakan evaluasi kebijakan urusan pendidikan, kebudayaan, 
kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian penduduk, dan 
Keluarga Berencana serta bidang Keagamaan;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 
sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian 
internal yang telah ditetapkan daiam rangka perbaikan kineija;

i. menyusun laporan di Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan 
Kesejahteraan Rakyat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

j. membina, mengaw^asi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan daiam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3
Subbagian Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 15
(1) Subbagian Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai 

tugas melaksanakan layanan administrasi urusan pendidikan, 
kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian 
penduduk, dan Keluarga Berencana serta bidang Keagamaan.

(2) Subbagian
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(2) Subbagian Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Layanan 
Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan layanan administrasi urusan pendidikan, kebudayaan, 
kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian penduduk, dan 
Keiuarga Berencana serta bidang Keagamaan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Layanan Administrasi Kesejahteraan 
Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan di Subbagian Layanan Administrasi

Kesejahteraan Ralcj'at ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di Subbagian Layanan Administrasi 
Kesejahteraan Rakyat sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Subbagian Layanan 
Administrasi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di Subbagian Layanan 
Administrasi Kesejahteraan Rakyat beijalan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. melaksanakan pelayanan administrasi urusan pendidikan, 
kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian 
penduduk, dan Keiuarga Berencana serta bidang Keagamaan dalam 
rangka tertib administrasi daerah dan peningkatan pelayanan publik 
yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

g. melaksanakan penyusunan laporan keuangan pada Bagian 
Kesejahteraan Rakjnt;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
Subbagian Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

i. menyusun laporan di Subbagian Layanan Administrasi Kesejahteraan 
Rakyat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

j. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

k. melaksanakan
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k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan daiam rangka 
mendukung kineija organisasi.

BAB IV
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN 

Pasal 16
(1) Asisten Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris 

Daerah daiam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, 
pelayanan administrasi, pcmantauan, dan cvaluasi bidang lingkup 
sumberdaya alam, perekonomian, pengembangan infrastruktur dan 
pengadaan Barang/jasa.

(2) Asisten Ekonomi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Asisten Ekonomi Pembangunan yang mempunyai tugas 
memimpin dan mengoordinasikan perumusan kebijakan, koordinasi 
pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan 
evaluasi bidang lingkup sumberdaya alam, perekonomian, 
pengembangan infrastruktur dan pengadaan Barang/jasa.

(3) Uraian tugas Asisten Ekonomi Pembangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang lingkup 

sumberdaya alam, perekonomian, pengembangan infrastruktur dan 
pengadaan Barang/jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan,

b. menyusun perencanaan di bidang lingkup sumberdaya alam, 
perekonomian, pengembangan infrastruktur dan pengadaan 
Barang/jasa sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundanp 
undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis,

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang lingkup sumberdaya 
alam, perekonomian, pengembangan infrastruktur dan pengadaan 
Barang/jasa berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
day a agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal,

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang lingkup 
sumberdaya alam, perekonomian, pengembangan infrastn^tur dan 
pengadaan Barang/jasa beijalan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;

e mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran,
mengoordinasikan pelayanan administratif pada bidang lingkup 
sumberdaya alam, perekonomian, pengembangan infrastruktur dan 
pengadaan Barang/jasa sesuai kebutuhan daiam rangka terhb 
administrasi daerah dan peningkatan pelayanan publik yang layak 
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,

f.

g melaksanakan
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g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang lingkup sumberdaya alam, perekonomian, pengembangan 
infrastruktur dan pengadaan Barang/jasa sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

h. menyusun laporan di bidang lingkup sumberdaya alam, 
perekonomian, pengembangan infrastruktur dan pengadaan 
Barang/jasa berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

i. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelalcsanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Bagian Kesatu 

Bagian Pembangunan 

Pasal 17
{\] Bagian Pembangunan mempunyai tugas fasilitasi perumusan kebijakan, 

koordinasi program dan pelayanan urusan pertanian, pangan, 
perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, perumahan dan kawasan 
pemukiman, pekeijaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan 
perhubungan.

(2) Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dipimpin 
oleh Kepala Bagian Pembangunan yang mempunyai tugas memimpin 
dan memfasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan 
pelayanan urusan pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, 
kehutanan, perumahan dan kawasan pemukiman, pekeijaan umum 
dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan.

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. memfasilitasi perumusan kebijakan urusan pertanian, pangan, 

perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, perumahan dan kawasan 
pemukiman, pekeijaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan 
perhubungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang Pembangunan sesuai prosedur 
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan 
rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas urusan pertanian, pangan, 
perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, perumahan dan kawasan 
pemukiman, pekeijaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan 
perhubungan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal,

d. memberikan.....
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d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pembangunan 
beijalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arah an kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. menyusun petunjuk pemecahan masalah dan hasil inventansasi 
permasalahan pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, 
perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, perumahan dan kawasan 
pemukiman, pekeijaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan 
perhubungan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, pendataan 
dan evaluasi, serta pengendalian;

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan 
pengendalian di bidang pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dana-dana 
pembangunan lainnya dari Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara;

h. menyusun bahan rekomendasi bidang pelaksanaan program 
Pembangunan Daerah dan Evaluasi Pelaksanaannya;

i. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban Bupati secara 
berkala dan memori menjelang akhir masa jabatan;

j. menyusun bahan dalam rangka menyelenggarakan ekspose 
visualisasi hasil pembangunan;

k. memfasilitasi pelayanan administratif pada urusan pertanian, 
pangan, perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, perumahan dan 
kawasan pemukiman, pekeijaan umum dan penataan ruang, 
pertanahan dan perhubungan sesuai kebutuhan dalam rangka 
tertib administrasi daerah dan peningkatan pelayanan publik yang 
layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija pada 
urusan pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, 
kehutanan, perumahan dan kawasan pemukiman, pekeijaan umum 
dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

m. menyusun laporan di bidang pembangunan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija, dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

n.

o.

Paragraf 1



- 26 -

Paragraf 1
Subbagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan

Pasal 18
(1) Subbagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan 
koordinasi urusan pertanian, pangan, perikanan, Imgkungan hidup, 
kehutanan, perumahan dan kawasan pemukiman, pekeijaan umum dan 
penataan ruang, pertanahan dan perhubungan.

(2) Subbagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan
s.ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpm oleh KepaLa Subbagian 
Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan yang mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan 
koordinasi urusan pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, 
kehutanan, perumahan dan kawasan pemukiman, pekeijaan umum dan 
penataan ruang, pertanahan dan perhubungan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi 
Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 
berikut:
a. menyusun kebijakan di Subbagian Perumusan Kebijakan dan 

Koordinasi Pembangunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan,

b. menyusun perencanaan di Subbagian Perumusan Kebijakan dan 
Koordinasi Pembangunan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

strategis;
.c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Subbagian Perumusan 

Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan berdasarkan kewenangan 
dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di Subbagian Perumusan 
Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan beijalan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran,

f penyiapan perumusan kebijakan urusan pertanian, pangan, 
perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, perumahan dan kawasan 
pemukiman, pekeijaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan
perhubungan;
melaksanakan koordinasi urusan pertanian, pangan, perikanan, 
lingkungan hidup, kehutanan, perumahan dan kawasan pemukiman, 
pekeijaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan
perhubungan;

h. melakukan.....

g-
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h. melakukan koordinasi program pembangunan daerah yang dibiayai 
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dana- 
dana pembangunan lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

i. menyusun bahan dalam rangka menyelenggarakan ekspose 
uisualisasi hasil pembangunan;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
Subbagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan 
sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian 
internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

k. menyusun laporan di Subbagian Perumusan Kebijakan dan 
Koordinasi Pembangunan berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

l. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2
Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Pembangunan

Pasal 19
-(1) Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Pembangunan mempunyai 

tugas melaksanakan pengendalian evaluasi kebijakan urusan pertanian, 
pangan, perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, perumahan dan 
kawasan pemukiman, pekeijaan umum dan penataan ruang, pertanahan 
dan perhubungan.

(2) -Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Pembangunan sebagaimana 
dimaksud pada ay at (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengendalian 
Evaluasi Kebijakan Pembangunan yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan pengendalian evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, 
perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, perumahan dan kawasan 
pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan 
perhubungan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan 
Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 
berikut;
a. menyusun kebijakan di Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan 

Pembangunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan,

b. menyusun perencanaan di Subbagian Pengendalian Evaluasi 
Kebijakan Pembangunan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertang^ngjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana
strategis;

c. mengoordinasikan.....
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c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Subbagian Pengendalian 
Evaluasi Kebijakan Pembangunan berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di Subbagian 
Pengendalian Evaluasi Kebijakan Pembangunan beijalan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bavvahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. melaksanakan pengendalian kebijakan urusan pertanian, pangan, 
perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, perumahan dan kawasan 
pemukiman, pekeijaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan 
perhubungan;
melaksanakan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, 
perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, perumahan dan kawasan 
pemukiman, pekeijaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan 
perhubungan;
melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program 
pembangunan daerah;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Pembangunan sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang 
telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;
menyusun laporan di Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan 
Pembangunan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija, dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimping 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

g

J-

k.

1.

Paragraf 3
Subbagian Layanan Administrasi Pembangunan

Pasal 20
(1) Subbagian Layanan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas 

melaksanakan' layanan administrasi urusan pertanian, pangan, 
perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, perumahan dan kawasan 
pemukiman, pekeijaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan
perhubungan.

(2) Subbagian
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(2) Subbagian Layanan Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Layanan Administrasi 
Pembangunan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan layanan 
administrasi urusan pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, 
kehutanan, perumahan dan kawasan pemukiman, pekeijaan umum dan 
penataan ruang, pertanahan dan perhubungan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Layanan Administrasi Pembangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan di Subbagian Layanan Adnunistrasi 

Pembangunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
pertimbangan telcnis agar pelalcsanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di Subbagian Layanan Administrasi 
Pembangunan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Subbagian Layanan 
Administrasi Pembangunan berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di Subbagian Layanan 
Administrasi Pembangunan beijalan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. melaksanakan pelayanan administrasi urusan pertanian, pangan, 
perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, perumahan dan kawasan 
pemukiman, pekeijaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan 
perhubungan dalam rangka tertib administrasi daerah dan 
peningkatan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik;

g. melaksanakan pelaporan program pembangunan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dana-dana 
pembangunan lainnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
-Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

h. Mengelola data dan informasi pembangunan melalui media elektronik;
i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan pada Bagian 

Pembangunan;
j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 

Subbagian Layanan Administrasi Pembangunan sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

k. menyusun laporan di Subbagian Layanan Administrasi Pembangunan
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

1. membina.....
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l. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Bagian Kedua 

Bagian Perekonomian 

Pasal 21
^1] Bagian Perekonornian mempunyai tugas fasilitasi perurnusan kebijakan, 

koordinasi program dan pelayanan urusan penanaman modal, koperasi 
dan Usaha Kecil Menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan 
sumberdaya mineral, transmi^asi dan tenaga keija serta bidang Badan 
Usaha Milik Daerah dan Cukai tembakau.

(2) Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh Kepala Bagian Perekonomian yang mempunyai tugas memimpm 
dan memfasilitasi perurnusan kebijakan, koordinasi program dan 
pelayanan urusan penanaman modal, koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya 
mineral, transmigrasi dan tenaga keija serta bidang Badan Usaha Mill 
Daerah dan Cukai tembakau.

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), adalah sebagai berikut:
a memfasilitasi pemmusan kebijakan urusan penanaman modal, 

koperasi dan Usaha Kecil Menengah, perindustrian, perdagangan, 
energi dan sumberdaya mineral, transmigrasi dan tenaga keqa serta 
bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Cukai tembakau sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang Perekonomian sesuai prosedur 
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan 
rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c mengoordinasikan pelaksanaan tugas urusan penanaman modal, 
koperasi dan Usaha Kecil Menengah, perindustrian, perdagangan, 
energi dan sumberdaya mineral, transmigrasi dan tenaga keija serta 
bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Cukai tembakau berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal,

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung raaupun tertulis berdasar kajian dan/a mu telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang Perekonomian 
beijalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran,

f. memfasilitasi.....
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f. memfasilitasi pelayanan administratif pada urusan penanaman 
modal, koperasi dan Usaha Kecil Menengah, perindustrian, 
perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, transmigrasi dan 
tenaga keija serta bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Cukai 
tembakau sesuai kebutuhan dalam rangka tertib administrasi 
daerah dan peningkatan pelayanan publik yang layak sesuai dengan 
asas-asas umum pemerintahan yang baik;

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija pada 
urusan penanaman modal, koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 
perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, 
transmigrasi dan tenaga kerja serta bidang Badan Usaha Milik 
Daerah dan Cukai tembakau sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

h. menyusun laporan di bidang Perekonomian berdasarkan data dan 
mialisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

i. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

(1)

(2)

Paragraf 1
Subbagian Perumusan Kebijakan Dan Koordinasi Perekonomian

Pasal 22
Subbagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan 
koordinasi urusan penanaman modal, koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, 
transmigrasi dan tenaga keija serta bidang Badan Usaha Milik Daerah dan 
Cukai tembakau.
Subbagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian 
Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian yang mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan 
koordinasi urusan penanaman modal, koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, 
transmigrasi dan tenaga keija serta bidang Badan Usaha Milik Daerah dan 
Cukai tembakau.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi 
Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 
berikut:
a. menyusun kebijakan di Subbagian Perumusan Kebijakan dan 

Koordinasi Perekonomian sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

b. menyusun
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b. menyusun perencanaan di Subbagian Perumusan Kebijakan dan 
Koordinasi Perekonomian sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Subbagian Perumusan 
Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian berdasarkan kewenangan 
dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di Subbagian Perumusan 
Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian betjalan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. penyiapan perumusan kebijakan urusan penanaman modal, 
koperasi dan Usaha Kecil Menengah, perindustrian, perdagangan, 
energi dan sumberdaya mineral, transmigra.si dan tenaga kerja serta 
bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Cukai tembakau;

g. melaksanakan koordinasi urusan penanaman modal, koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan 
sumberdaya mineral, transmigrasi dan tenaga kerja serta bidang 
Badan Usaha Milik Daerah dan Cukai tembakau;

h. melaksanakan kesekretariatan Dana Bagi Basil Cukai Basil 
Tembakau Kabupaten Boyolali;

i. melaksanakan kesekretariatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah 
Kabupaten Boyolali;

j. melaksanakan fungsi koordinasi dalam mengenal produk Usaha 
Mikro Kecil Menengah yang ada;

k. menyelenggarakan koordinasi, evaluasi dan merumuskan kebijakan 
agrobisnis petemakan;
melaksanakan koordinasi, evaluasi dan merumuskan kebijakan 
penyaluran pupuk bersubsidi;
mengoordinasikan penyusunan kebijakan pengembangan pemasaran 
destinasi pariwisata;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
Subbagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 
sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian 
internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; 
menyusun laporan di Subbagian Perumusan Kebijakan dan 
Koordinasi Perekonomian berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi 4an pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

p. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija, dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

1.

m.

n.

o.

Paragraf 2
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Paragraf 2
Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Perekonomian

Pasal 23
(1) Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Perekonomian mempunyai 

tugas melaksanakan pengendalian evaluasi kebijakan urusan 
penanaman modal, koperasi dan Usaha Kecil Menengah, perindustrian, 
perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, transmigrasi dan tenaga 
keija serta bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Cukai tembakau.

(2) Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Perekonomian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dipimpin oleh Kepala Subbagian P.engendalian 
Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan pengendalian evaluasi kebijakan urusan penanaman modal, 
koperasi dan Usaha Kecil Menengah, perindustrian, perdagangan, energi 
dan sumberdaya mineral, transmigrasi dan tenaga keija serta bidang 
Badan Usaha Milik Daerah dan Cukai tembakau.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakari 
Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 
berikut:
a. menyusun kebijakan di Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan 

Perekonomian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dari 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di Subbagian Pengendalian Evaluasi 
Kebijakan Perekonomian sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan herdasarkan rencana pembangunan Daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Subbagian Pengendalian 
Evaluasi Kebijakan Perekonomian berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;
memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di Subbagian 
Pengendalian Evaluasi Kebijakan Perekonomian beijalan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran, 

f melaksanakan pengendalian kebijakan urusan penanaman modal, 
koperasi dan Usaha Kecil Menengah, perindustrian, perdagangan, 
energi dan sumberdaya mineral, transmigrasi dan tenaga keija serta 
bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Cukai tembakau,

g. melaksanakan evaluasi kebijakan urusan penanaman modal, koperasi 
dan Usaha Kecil Menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan 
sumberdaya mineral, transmigrasi dan tenaga keija serta bidang 
Badan Usaha Milik Daerah dan Cukai tembakau;

h. melaksanakan koordinasi, evaluasi 4an monitoring pendistribusian 
beras sejahtera;

h. melaksanakan.....

c.

e.
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i. melaksanakan koordinasi, pemantauan dan sosialisasi peningkatan 
produksi pertanian di lingkungan petani tembakau;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Perekonomian sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang 
telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

k. menyusun laporan di Subbagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan 
Perekonomian berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

l. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawaj 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3
Subbagian Layanan Administrasi Perekonomian

Pasal 24
(1) Subbagian Layanan Administrasi Perekonomian mempunyai tugas 

melaksanakan layanan administrasi urusan penanaman modal, 
koperasi dan Usaha Kecil Menengah, perindustrian, perdagangan, energi 
dan sumberdaya mineral, transmigrasi dan tenaga keija serta bidang 
Badan Usaha Milik Daerah dan Cukai tembakau.

(2) Subbagian Layanan Administrasi Perekonomian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Layanan Administrasi 
Perekonomian yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan layanan 
administrasi urusan penanaman modal, koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, 
transmigrasi dan tenaga keija serta bidang Badan Usaha Miiik Daerah dan 
Cukai tembakau.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Layanan Administrasi Perekonomian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan di Subbagian Layanan Administrasi 

Perekonomian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di Subbagian Layanan Administrasi 
Perekonomian sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Subbagian Layanan 
Administrasi Perekonomian berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. memberikan
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d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di Subbagian Layanan 
Administrasi Perekonomian beijalan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang- undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawalian sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. melaksanakan pelayanan administrasi urusan penanaman modal, 
koperasi dan Usaha Kecil Menengah, perindustrian, perdagangan, 
energi dan sumberdaya mineral, transmigrasi dan tenaga kerja serta 
bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Cukai tembakau dalam rangka 
tertib administrasi daerah dan peningkatan pelayanan publik yang 
layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

g. melaksanakan penyusunan laporan keuangan pada Bagian 
Perekonomian;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
Subbagian Layanan Administrasi Perekonomian sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

i. menyusun laporan di Subbagian Layanan Administrasi Perekonomian
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

j. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Bagian Ketiga
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Pasal 25
-{'1') Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas 

men50isun bahan kebijakan, pedoman, petunjuk umum, pembinaan, 
pelayanan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.

(2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah yang mempunyai tugas memimpin penyusunan bahan 
kebijakan, pedoman, petunjuk umum, pembinaan, pelayanan 
penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis pelayanan penyelenggaraan 

pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 
.tujmn yang telah ditetapkan;

b. menyusun



c.

e.

g-

k.

m.

n.
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menyusun perencanaan dan strategi di bidangnya sesuai prosedur 
dan ketentuan Peraturan Penindang-undangan berdasarkan 
rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas pelayanan penyelenggaraan 
pengadaan barang/jasa pemerintah daerah berdasar kewenangan 
dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dan berhasil optimal;
memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugasnya berjalan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, eflsien, dan tepat sasaran;
menyusun pedoman dan petunjuk umum pelayanan 
penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa 
pemerintah daerah;
Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya 
manusia di Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,
Mengusulkan penempatan, pemindahan, pemberhentian anggota 
Kelompok Keija Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan 
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Bupati/Pimpinan Institusi 
dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
memfasilitasi pelayanan administratif di bidangnya sesuai 
kebutuhan dalam rangka tertib administrasi daerah dan 
peningkatan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidangnya sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;
menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada 
Menteri/Pimpinan Lembaga/Bupati/Pimpinan Institusi berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 1
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Paragraf 1
Subbagian Pengadaan Konstruksi 

Pasal 26
(1) Subbagian Pengadaan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan 

tugas di bidang pengadaan konstruksi.
(2) Subbagian Pengadaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengadaan Konstruksi yang mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan tugas di bidang pengadaan konstruksi.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Pengadaan Konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adaiah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk 

teknis di bidang pengadaan konstruksi sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pengadaan konstruksi sesuai 
prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
berdasarkan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 
agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengadaan 
konstruksi berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengadaan 
konstruksi beijalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 
di bidang pengadaan jasa konstruksi;

g. meneliti dokumen dan memfasilitasi pelaksanaan pengadaan 
konstruksi;

h. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah di bidang pengadaan konstruksi;

i. melaksanakan pelayanan administrasi di bidang pengadaan 
konstruksi dalam rangka tertib administrasi daerah dan peningkatan 
pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pengadaan konstruksi sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang pengadaan 
konstruksi berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

1. membina,.....
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l. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar peiaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2
Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi

Pasal 27
(1) Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi 

mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Pengadaan Barang, 
Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi.

(2) Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi 
sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian 
Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi yang 
mempunyai tugas memimpin peiaksanaan tugas di bidang Pengadaan 
Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Lmnnya, dan 
Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalab sebagaJ
berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk 

teknis di bidang Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa 
Konsultansi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar peiaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan,

b. menyusun perencanaan di bidang Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, 
dan Jasa Konsultansi sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan berdasarkan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c mengoordinasikan peiaksanaan tugas di bidang Pengadaan Barang, 
Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar peiaksanaan tugas beijalan 

dan berhasil optimal;
d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/ atau telaaha 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang Pengadaan 
Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi berjalan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar peiaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. menghimpun dan mempelajari peraturan Peiynda^g-un(^ang^’ 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainny 
di bidang Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi,

g. meneliti dokumen dan memfasilitasi peiaksanaan Pengadaan Barang, 
Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi;

h. menginventarisasi.....
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h. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah di bidang Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, dan 
Jasa Konsultansi;

i. melaksanakan pelayanan administrasi di bidang Pengadaan Barang, 
Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi dalam rangka tertib administrasi 
daerah dan peningkatan pelayanan publik yang layak sesuai dengan 
asas-asas umum pemerintahan yang baik;
melaksanakan penyusunan laporan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

keuangan pada Bagian

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi 
sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian 
internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengadaan Barang, 
Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi berdasarkan data dan analisa 
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

(2)

(3)

Paragraf 3
Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 28
(1) Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas 

mengelola sistem e-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Boyolali.
Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik yang mempunyai tugas memimpin 
pengelolaan sistem e-ProciiVGTrteTit di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Boyolali.
Uraian tugas Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut.

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk 
teknis di bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;
menyusun perencanaan di bidang Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan berdasarkan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengaji rencana strategist
mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber day a agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal,

d. memberikan.....

a.

c.



- 40

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik beijalan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya 
-di bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

g. melaksanakan penyusunan program kegiatan pengelolaan e- 
Procurement;

h. mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan infrastruktumya;
i. melaksanakan pelatihan kepada Kelompok Keija Unit Layanan 

Pengadaan/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/jasa untuk 
menguasai sistem e-Procurement.

j. memfasilitasi penyediaan informasi dan konsultasi (helpdesk) yang 
melayani Kelompok Keija Unit Layanan Pengadaan/Pejabat 
Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem 
e-Procurement;

k. memfasilitasi pendaftaran dan pelaksanaan registrasi dan verifikasi 
Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik;

l. memfasilitasi penyediaan informasi dan data-data yang berkaitan 
dengan proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pengguna 
untuk kepentingan proses audit;

m. memfasilitasi Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dalam 
mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;

n. memfasilitasi Kelompok Keija Unit Layanan Pengadaan menayangkan 
pengumuman pelaksanaan pengadaan;

o. memfasilitasi Kelompok Keija Unit Layanan Pengadaan/Pejabat 
Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara 
elektronik;

p. melaksanakan pelayanan administrasi di bidang Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik dalam rangka tertib administrasi daerah dan 
peningkatan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik;

q. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

r. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik berdasarkan data dan analisa sebagai informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

s. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

t. melaksanakan
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t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

BAB V
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

Pasal 29
(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris 

Daerah dalam pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil 
negara pada instansi Daerah terkait dengan mengkoordinasikan 
Perencanaan dan keuangan Setda, pembinaan dan pengembangan 
organisasi, pembinaan dan fasilitasi produk hukum.

(2) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum yang mempunyai tugas 
memimpin dan mengoordinasikan pelayanan administratif dan 
pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah terkait dengan 
mengkoordinasikan Perencanaan dan keuangan Setda, pembinaan dan 
pengembangan organisasi, pembinaan dan fasilitasi produk hukum.

(3) Uraian tugas Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang pelayanan 

administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat 
Daerah terkait dengan mengkoordinasikan Perencanaan dan 
keuangan Setda, pembinaan dan pengembangan organisasi, 
pembinaan dan fasilitasi produk hukum sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan administratif dan 
pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah terkait 
dengan mengkoordinasikan Perencanaan dan keuangan Setda, 
pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan dan fasilitasi 
produk hukum sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis,

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan
administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat 
Daerah terkait dengan mengkoordinasikan Perencanaan dan 
keuangan Setda, pembinaan dan pengembangan organisasi,
pembinaan dan fasilitasi produk hukum berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan 
administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat 
Daerah terkait dengan mengkoordinasikan Perencanaan dan 
keuangan Setda, pembinaan dan pengembangan organisasi,
pembinaan dan fasilitasi produk hukum beijalan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan
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e.

g-

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
mengoordinasikan pelayanan administratif pada Perangkat Daerah 
sesuai kebutuhan dalam rangka tertib administrasi daerah dan 
peningkatan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik;
pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah terkait 
dengan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan 
organisasi, pembinaan dan fasilitasi produk hukum sesuai prosedur 
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara 
pada Perangkat Daerah terkait dengan mengkoordinasikan 
Perencanaan dan keuangan Setda, pembinaan dan pengembangan 
organisasi, pembinaan dan fasilitasi produk hukum sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

i. menyusun laporan di bidang pelayanan administratif dan pembinaan 
aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah terkait dengan 
mengkoordinasikan Perencanaan dan keuangan Setda, pembinaan 
dan pengembangan organisasi, pembinaan dan fasilitasi produk 
hukum berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

j. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Bagian Kesatu 

Bagian Organisasi

(1)

(2)

Pasal 30
Bagian Organisasi mempunyai tugas memfasilitasi dan 
mengkoordinasikan serta merumuskan bahan pembinaan bidang 
kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik, Analisa Jabatan dan 
Peningkatan Kineija.
Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Bagian Organisasi yang mempunyai tugas memfasilitasi dan 
mengkoordinasikan serta merumuskan bahan pembinaan bidang 
kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik, Analisa Jabatan dan 
Peningkatan Kineija.

(3) Uraian tugas
/
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(3) Uraian tugas Kepala Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat i2), adalah sebagai berikut:
a. memfasilitasi perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, 

tatalaksana dan pelayanan publik, Analisa Jabatan dan 
Peningkatan Kineija sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang Organisasi sesuai prosedur dan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan, 
tatalaksana dan pelayanan publik, Analisa Jabatan dan 
Peningkatan Kineija berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber day a agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasii optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang Organisasi 
berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. merumuskan bahan pembinaan bidang kelembagaan, tatalaksana 
dan pelayanan publik, Analisa Jabatan dan Peningkatan Kineija 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik, Analisa 
Jabatan dan Peningkatan Kineija sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

h. menyusun laporan di bidang Organisasi berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

i. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 1
Subbagian Kelembagaan 

Pasal 31
(1) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi 

dan koordinasi serta pembinaan bidang kelembagaan, analisa jabatan, 
analisa beban keija, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi 
manajerial.

(2) Subbagian.....
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(2) Subbagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh Kepala Subbagian Kelembagaan yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan 
bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban keija, evaluasi 
jabatan, dan standar kompetensi manajerial.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa 

beban keija, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi manajerial 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran 
dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, 
analisa beban keija, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi 
manajerial sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan, analisa 
jabatan, analisa beban keija, evaluasi jabatan, dan standar 
kompetensi manajerial berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaalian 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang kelembagaan, 
analisa jabatan, analisa beban keija, evaluasi jabatan, dan standar 
kompetensi manajerial beijalan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. Fasilitasi di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban 
keija, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi manajerial sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

g. Melaksanakan pembinaan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, 
anfllisfl beban keija, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi 
manajerial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

li. melaksanakan penyusunan laporan keuangan pada Bagian 
Organisasi;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban keija, evaluasi 
jabatan, dan standar kompetensi manajerial sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

j. menyusun laporan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa 
beban keija, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi manajerial 
berdasarkan data dan analisa sebagai infotmasi 4an 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k. membina.
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k. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2
Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik

Pasal 32
m Subbagian Tata Laksana <ian Pelayanan Publik mempunyai tugas 

menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang 
tatalaksana dan pelayanan publik.

(2) Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Laksana dan 
Pelayanan Publik yang mempunyai tugas memimpin penyiapan bahan 
fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang tatalaksana dan 
pelayanan publik.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan di bidang tatalaksana dan pelayanan publik 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran 
dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang tatalaksana dan pelayanan publik 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang tatalaksana dan 
pelayanan publik berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang tatalaksana dan 
pelayanan publik beijalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. Fasilitasi di bidang tatalaksana dan pelayanan publik sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

g. Melaksanakan pembinaan di bidang tatalaksana dan pelayanan 
publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang tatalaksana dan pelayanan publik sesuai dengan perencanaan 
dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 
dalam rangka perbaikan kineija;

i. menyusun
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i. menyusun laporan di bidang tatalaksana dan pelayanan publik 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

j. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Penindang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3
Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah 

Pasal 33
(1) Subbagiain Pendayagunaan Aparatur Daerah mempunyai tugas 

menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang 
Peningkatan Kineija, Reformasi Birokrasi, dan Kineija Aparatur.

(2) Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Pendayagunaan Aparatur 
Daerah yang mempunyai tugas memimpin penyiapan bahan fasilitasi 
dan koordinasi serta pembinaan bidang Peningkatan Kineija, Reformasi 
Birokrasi, dan Kineija Aparatur.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan di bidang Peningkatan Kineija, Reformasi 

Birokrasi, dan Kineija Aparatur sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang Peningkatan Kineija, Reformasi 
Birokrasi, dan Kineija Aparatur sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 
Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 
agar ters.usun dokumen perencanaari yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan Kineija, 
Reformasi Birokrasi, dan Kineija Aparatur berdasarkan kewenangan 
dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang Peningkatan 
Kineija, Reformasi Birokrasi, dan Kineija Aparatur beijalan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. fasilitasi di bidang Peningkatan Kineija, Reformasi Birokrasi, dan 
Kineija Aparatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

g. melaksanakan
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g- melaksanakan pembinaan di bidang Peningkatan Kineija, Reformasi 
Birokrasi, dan Kineija Aparatur sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang Peningkatan Kineija, Reformasi Birokrasi, dan Kineija 
Aparatur sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kineija;
menyusun laporan di bidang Peningkatan Kineija, Reformasi 
Birokrasi, dan Kineija Aparatur berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

1.

J

Bagian Kedua 

Bagian Hukum 

Pasal 34
(1) Bagian Hukum mempunyai tugas memfasilitasi dan mengoordinasikan 

serta merumuskan bahan pembinaan bidang penyusunan peraturan 
perundang-undangan, bantuan hukum dan keijasama, evaluasi produk 
hukum daerah dan rancangan Peraturan Desa, Klarifikasi peraturan 
Desa, dokumentasi hukum, serta mengelola dan mengembangkan 
jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

(2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Bagian Hukum yang mempunyai tugas memfasilitasi dan 
mengoordinasikan serta merumuskan bahan pembinaan bidang 
penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan 
kerjasama, evaluasi produk hukum daerah dan rancangan Peraturan 
Desa, Klarifikasi peraturan Desa, dokumentasi hukum, serta mengelola 
dan mengembangkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), adalah sebagai berikut:
a. memfasilitasi perumusan kebijakan di bidang penyusunan 

peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan keijasama, 
evaluasi produk hukum daerah dan rancangan Peraturan Desa, 
Klarifikasi peraturan Desa, dokumentasi hukum, serta mengelola 
dan mengembangkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun
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b. menyusun perencanaan di bidang penyusunan peraturan 
perundang-undangan, bantuan hukum dan keijasama, evaluasi 
produk hukum daerah dan rancangan Peraturan Desa, Klarifikasi 
peraturan Desa, dokumentasi hukum, serta mengelola dan 
mengembangkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan 
peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan ketjasama, 
evaluasi produk hukum daerah dan rancangan Peraturan Desa, 
Klarifikasi peraturan Desa, dokumentasi hukum, serta mengelola 
dan mengembangkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang Hukum 
beijalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. memfasilitasi di bidang penyusunan Peraturan Perundang - 
undangan, bantuan hukum dan keijasama, evaluasi produk hukum 
daerah dan rancangan Peraturan Desa, Klarifikasi peraturan Desa, 
dokumentasi hukum, serta mengelola dan mengembangkan jaringan 
dokumentasi dan informasi hukum sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;

g. merumuskan bahan pembinaan di bidang penyusunan peraturan 
perundang-undangan, dokumentasi hukum, bantuan hukum dan 
keijasama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

h. mengoordinasikan pelayanan administratif di bidang hukum sesuai 
kebutuhan dalam rangka tertib administrasi daerah dan 
peningkatan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan 
hukum dan keijasama, evaluasi produk hukum daerah dan 
rancangan Peraturan Desa, Klarifikasi peraturan Desa, dokumentasi 
hukum, serta mengelola dan mengembangkan jaringan dokumentasi 
dan informasi hukum sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

j. menyusun laporan di bidang Hukum berdasarkan data dan analisa 
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

1. melaksanakan
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1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 1
Subbagian Peraturan Perundang-Undangan 

Pasal 35
(1) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas 

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan produk hukum serta 
pengendalian impelementasi produk hukum daerah dan peraturan 
perundang-undangan lainnya.

(2) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Peraturan Perundang- 
Undangan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan fasilitasi dan 
koordinasi penyusunan produk hukum serta pengendalian 
impelementasi produk hukum daerah dan peraturan perundang- 
undangan lainnya.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan di bidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang tugasnya sesuai prosedur dan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas beijalan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
fasilitasi dan koordinasi penyusunan produk hukum sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
fasilitasi dan koordinasi pengendalian impelementasi produk hukum 
daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidangnya sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kineija;
menyusun laporan di bidangnya berdasarkan data dan analisa 
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

j. membina,.....

e.

f.

g-

1.
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k.

membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2
Subbagian Bantuan Hukum 

Pasal 36
(1) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan layanan 

bantuan hukum, sosialisasi produk hukum, fasilitasi perumusan 
pedoman teknis keijasama antar daerah, keijasama dengan pihak ketiga 
serta keijasama dengan lembaga atau luar negeri.

(2) Subbagian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Subbagian Bantuan Hukum yang mempunyai 
tugas memimpin pemberian layanan bantuan hukum, sosialisasi produk 
hukum, fasilitasi perumusan pedoman teknis keijasama antar daerah, 
keijasama dengan pihak ketiga serta keijasama dengan lembaga atau 
luar negeri.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan di bidangnya sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidangnya sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 
Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 
agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidangnya berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan 
tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidangnya beijalan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran,

f. memberikan layanan bantuan hukum baik litigasi maupun non 
litigasi kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah 
daerah yang tersangkut perkara dalam kedinasan,

g. melaksanakan sosialisasi produk hukum;
h. mengoordinasikan perkembangan data dan informasi Hak Asasi

Manusia;

i. menginventarisasi
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i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Hak 
Asasi Manusia serta menyiapkan bahan petunjuk teknis pemecahan 
masalah;

j. fasilitasi perumusan pedoman teknis keijasama antar daerah, 
keijasama dengan pihak ketiga serta keijasama dengan lembaga atau 
luar negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

k. melaksanakan penyusunan laporan keuangan pada Bagian Hukum;
l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 

bidangnya sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kinerja;

m. menyusun laporan di bidangnya berdasarkan data dan analisa 
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

n.

o.

Paragraf 3
Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 37
m Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan 

mempunyai tugas melaksanakan inventansasi, dokumentasi, 
penyebarluasan, desiminasi, evaluasi produk hukum daerah dan 
rancangan Peraturan Desa, klanfikasi peraturan Desa, dokumentasi 
hukum serta mengelola dan mengembangkan jaringan dokumentasi dan 
informasi hukum.

(2) Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian 
Evaluasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan inventansasi, dokumentasi, 
penyebarluasan, desiminasi, evaluasi produk hukum daerah dan 
rancangan Peraturan Desa, klarifikasi peraturan Desa, dokumentasi 
hukum serta mengelola dan mengembangkan jaringan dokumentasi dan 
informasi hukum.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi Peraturan 
Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan di bidangnya sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidangnya sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 
Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 
agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan.....
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c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidangnya berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan 
tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidangnya berjalan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, penyebarluasan,
desiminasi, evaluasi produk hukum daerah dan rancangan Peraturan 
Desa, klarifikasi peraturan Desa, dan dokumentasi hukum;

g. melaksanakan pengelolaan dan mengembangkan jaringan
dokumentasi dan informasi hukum;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidangnya sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kineija;

i. menyusun laporan di bidangnya berdasarkan data dan analisa 
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

j. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Bagian Ketiga 

Bagian Umum 

Pasal 38
(1) Bagian Umum mempunyai tugas merumuskan kebijakan .dan 

melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan, kepegawaian, dan 
keprotokolan, rumah tangga dan perlengkapan serta perencanaan, 
keuangan, dan pelaporan.

(2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Bagian Umum yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan 
dan melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan, kepegawaian, dan 
keprotokolan, rumah tangga dan perlengkapan serta perencanaan, 
keuangan, dan pelaporan.

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), adalah sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, dan 

keprotokolan, rumah tangga dan perlengkapan serta perencanaan, 
keuangan, dan pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun



e.

f.

g-

1.

k.
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menyusun perencanaan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, dan 
keprotokolan, rumah tangga dan perlengkapan serta perencanaan, 
keuangan, dan pelaporan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan, 
kepegawaian, dan keprotokolan, rumah tangga dan perlengkapan 
serta perencanaan, keuangan, dan pelaporan berdasar kewenangan 
dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dan berhasil optimal;
memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
ketatausahaan, kepegawaian, dan keprotokolan, rumah tangga dan 
perlengkapan serta perencanaan, keuangan, dan pelaporan beijalan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan, kepegawaian, dan 
keprotokolan, rumah tangga dan perlengkapan serta perencanaan, 
keuangan, dan pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan;
menyelia penyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, 
ke rumah tan ggaan, keprotokolan, kearsipan, dan barang inventans 
serta kelembagaan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi dan dapat 
menunjang pelaksanaan tugas Setda secaxa optimal;
menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan 
kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
potensi agar terwujud tertib administrasi kepegawaian dan kineija 
pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas Setda,
menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan 
meliputi penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja, 
perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai 
prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi keuangan;
menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang 
inventaris pada Setda meliputi penyiapan bahan rencana kebutuhan 
barang, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan pelaporannya 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
agar terwujud tertib administrasi barang inventans,
menyelia penyelenggaraan penyusunan rencana, program, dan 
kegiatan penyelenggaraan di bidang umum dan penetapan target 
kineija serta pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan berdasar data yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi 
perencanaan dan pelaporan;

1. melaksanakan.....
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l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang ketatausahaan, kepegawaian, dan keprotokoian, 
rumah tangga dan perlengkapan serta perencanaan, keuangan, dan 
pelaporan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

m. menyusun laporan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, dan 
keprotokoian, rumah tangga dan perlengkapan serta perencanaan, 
keuangan, dan pelaporan berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 1
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 

Pasal 39
(1) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan layanan 
rumah tangga pimpinan dan pengelolaan barang inventaris unit keija.

(2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Rumah Tangga dan 
Perlengkapan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan layanan rumah tangga 
pimpinan dan pengelolaan barang inventaris unit keija.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan di bidang layanan rumah tangga pimpinan dan 

pengelolaan barang inventaris unit keija sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang layanan rumah tangga pimpinan 
dan pengelolaan barang inventaris unit keija sesuai prosedur dan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang layanan rumah 
tangga pimpinan dan pengelolaan barang inventaris unit keija 
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan
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d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang layanan rumah 
tangga pimpinan dan pengelolaan barang inventaris unit keija 
beijalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. melaksanakan tugas di bidang layanan rumah tangga pimpinan dan 
pengelolaan barang inventaris unit keija sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;

g. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan 
kerumahtanggaan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 
kerumahtanggaan dan menunjang pelaksanaan tugas Setda secara 
optimal;

h. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang inventaris sesuai prosedur 
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar terwujud 
pengelolaan barang inventaris yang optimal dalam mendukung 
pelaksanaan tugas;

i. mengurus keperluan Rumah Tangga dan Perlengkapan Bupati, Wakil 
Bupati, dan Setda;

j. memperbaiki dan memelihara peralatan kantor Bupati dan Wakil 
Bupati serta kantor Setda;

k. mengurus pemeliharaan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati 
serta rumah jabatan Sekretaris Daerah;

l. mengurus pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati 
serta Kendaraan dinas kantor Setda;

m mengurus kelengkapan administrasi kendaraan dinas Bupati dan 
Wakil Bupati serta Kendaraan dinas kantor Setda;

n. Mengurus dan menyiapkan kelengkapan untuk keperluan peijalanan 
dinas Bupati/Wakil Bupati, serta keperluan peijalanan dinas di 
lingkungan Setda;

o. mengurus keperluan akomodasi dan konsumsi tamu, rapat, tamu 
singgah, dan pertemuan lainnya untuk kedinasan Bupati dan Wakil 
Bupati;

p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang layanan rumah tangga pimpinan dan pengelolaan barang 
inventaris unit keija sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

q. menyusun laporan di bidang layanan rumah tangga pimpinan dan 
pengelolaan barang inventaris unit keija berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

r. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

s. melaksanakan
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melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2
Subbagian Ketatatusahaan dan Kepegawaian

Pasal 40
(1) Subbagian Ketatatusahaan dan Kepegawaian mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan layanan 
ketatausahaan, layanan keprotokalan serta menyiapkan bahan fasilitasi 
dan koordinasi serta pembinaan bidang kepegawaian.

(2) Subbagian Ketatatusahaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Ketatatusahaan dan 
Kepegawaian yang mempunyai tugas memimpin penyiapan bahan 
perumusan kebijakan dan pelaksanaan layanan ketatausahaan, layanan 
keprotokalan serta menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta 
pembinaan bidang kepegawaian.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Ketatatusahaan dan Kepegawaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut.
a. menyusun kebijakan di bidang layanan ketatausahaan, layanan 

keprotokalan, dan kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang layanan ketatausahaan, layanan 
keprotokalan, dan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 
Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 
agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang layanan
ketatausahaan, layanan keprotokalan, dan kepegawaian berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan 
tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang layaiian 
ketatausahaan, layanan keprotokalan, dan kepegawaian beijalan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran,
Fasilitasi di bidang Kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan;
Melaksanakan tugas di bidang layanan ketatausahaan layman 
keprotokalan, dan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan;
Melaksanakan pembinaan di bidang kepegawaian sesuai prosedur dan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

i. menyelia.....

f.

g
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i. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan surat-menyurat 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat;

j. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keprotokolan 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi pengelolaan hubungan masyarakat dan 
keprotokolan serta terwujud keterbukaan informasi publik;

k. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearsipan sesuai 
prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi kearsipan dan menunjang pelaksanaan 
tugas Setda secara optimal;

l. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan kinerja 
pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

m. menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban dan keamanan 
lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan agar terwujud ketertiban, keamanan, dan kenyamanan 
lingkungan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

n. menerima, mencatat dan mendistribusikan naskah dinas pimpinan 
kepada unit yang dituju;

o. mengatur dan memeriksa surat-surat yang akan ditandatangani oleh 
pimpinan;

p. menyimpan dan memelihara catatan-catatan arsip, buku-buku, 
dokumentasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan;

q. memberikan pelayanan keperluan ruangan pimpinan serta 
menyiapkan bahan dan data yang diperlukan oleh pimpinan;

r. memberi pelayanan serta mengatur para tamu yang akan menghadap 
pimpinan;

s. mengurus dan menyiapkan kelengkapan untuk peijalanan dinas 
pimpinan;

t. Melaksanakan layanan administrasi untuk Staf Ahli Bupati;
u. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 

bidang layanan ketatausahaan, layanan keprotokalan, dan 
kepegawaian sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kineija;

V. menyusun laporan di bidang layanan ketatausahaan, layanan 
keprotokalan, dan kepegawaian berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

w. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

X. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3
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Paragraf 3
Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Pasal 41
(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan layanan di 
bidang pengelolaan keuangan, perencanaan, dan pelaporan serta 
mengkoordinasikan layanan Administrasi dilingkungan Setda.

(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan 
Pelaporan yang mempunyai tugas memimpin penyiapan bahan perumusan 
kebijakan dan pelaksanaan layanan di bidang pengelolaan keuangan, 
perencanaan, dan pelaporan serta mengkoordinasikan layanan Administrasi 
dilingkungan Setda.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan, 

pelaporan, dan koordinasi layanan Administrasi dilingkungan Setda 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran 
dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pengelolaan keuangan, 
perencanaan, pelaporan, dan koordinasi layanan Administrasi 
dilingkungan Setda sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggangjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan 
keuangan, perencanaan, pelaporan, dan layanan Administrasi 
dilingkungan Setda berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan 
keuangan, perencanaan, pelaporan, dan koordinasi layanan 
Administrasi dilingkungan Setda beijalan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran,

f. Melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan, 
perencanaan, dan pelaporan dilingkungan Setda sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan;

g. menyiapkan
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g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis, Indikator Kineija 
Utama, Rencana Kineija Tahunan, Rencana Keija, Rencana Kegiatan 
dan Anggaran, Peijanjian Kineija, Pengukuran Kineija, dan dokumen 
perencanaan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahan 
Laporan Keterangan Pertanggungj awaban Bupati, Laporan 
Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya 
sesuai lingkup tugasnya;

1.

k.

1.

m.
n.
o. 

P-
q-

r.

menghimpun dan mengoordinasikan 
keuangan dan akuntansi;

pengelolaan administrasi

s.

menyiapkan, mengoordinasikan dan menyusun rencana anggaran 
belanja langsung dan rencana anggaran belanja tidak langsung;
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi 
pembukuan, verifikasi, rekapitulasi, dan dokumentasi pelaksanaan 
belanja langsung dan tidak langsung;
me laksan akan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 
belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung di lingkup 
tugasnya;
menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan; 

mengurus gaji dan tunjangan pegawai;
melaksanakan penyusunan laporan keuangan pada Bagian Umum; 
Mengoordinasikan layanan administrasi Setda;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pengelolaan keuangan, perencanaan, pelaporan, dan layanan 
Administrasi dilingkungan Setda sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;
menyusun laporan di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan, 
pelaporan, dan layanan Administrasi dilingkungan Setda 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungj awaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka

BAB VI
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 42
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat 
Daerah Kabupaten BoyalaH (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 
Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 
27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 
Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah 
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 27) 
dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas 
Pokok dan Fungsi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal so Dssfe^b<sr 2016

BUPATI BOYOLALI,

/
SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 3o Dessm'oec 2016

SEK
KAB

:TARIS DAERAH 
ILI,

BERIT

Sag Hk ••

SRI ININGSIH

RAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

SUNARNO 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19640608 199203 1 006
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BUPATIBOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG ,

URAIAN TUGAS JABATAN ESELON PADA SEKRETARIAT DEW AN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOYOLALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah serta untuk pedoman guna menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Boyolali;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-DaeraJi Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan.....



- 2 -

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN 
ESELON PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 
masyarakat.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Boyolali.

BAB II........
/
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(1)

(2)

BAB II
URAIAN TUGAS 

Bagian Kesatu
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 2
Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 
Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang administrasi 
kesekretariatan, administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas 
dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli 
yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah.
Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas memimpin dari 
mengoordinasikan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 
daerah di bidang administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan 
serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai 
dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Uraian tugas Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
adalah sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perudang-undangan dan pertimbangan teknis 
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas;
menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
anggaran administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai prosedur 
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan 
rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;
mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di 
bidang administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
penyelenggaraannya beijalan efektif sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditentukan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran; 
menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kineija dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
menyusun Rencana Strategis Sekretariat DPRD; 
merumuskan Rancangan Rencana Kerja DPRD;

h. merumuskan........

b.

c.

d.

e.

g- {
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h. merumuskan rancangan kebijakan Bupati sesuai dengan bidang 
tugasnya;

i. mengusulkan petugas bendahara kepada Bupati;
j. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan 

oleh DPRD;
k. memproses Pergantian antar waktu anggota DPRD sesuai peraturan 

perundang undangan yang berlaku;
l. melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD, pimpinan komisi 

dan pimpinan fraksi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas Sekretariat DPRD;

m. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

n. membina ketertiban, keamanan, kerapian dan kebersihan dalam 
lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

o. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kineija urusan pemerintahan di bidang administrasi 
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan 
tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

p. merumuskan laporan di bidang administrasi kesekretariatan, 
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 
DPRD berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungiawaban pelaksanaan tugas;

q. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija, dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Bagian Kedua
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Pasal 3
(1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas 

menyelenggarakan, mengoordinasikan, serta membuat risalah dan 
catatan sidang/rapat, kunjungan keija dan konsultasi DPRD; 
penyusunan konsep produk hukum DPRD, fasilitasi peningkatan 
kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dokumentasi kegiatan DPRD, 
pelayanan perpustakaan, kegiatan kehumasan dan keprotokolan, serta 
fasilitasi kegiatan Reses DPRD

(2) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang- 
undangan yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan, 
serta membuat risalah dan catatan sidang/rapat, kunjungan ker)a dan 
konsultasi DPRD, penyusunan konsep produk hukum DPRD, fasilitasi 
peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dokumentasi 
kegiatan DPRD, pelayanan perpustakaan, kegiatan kehumasan dan 
keprotokolan, serta fasilitasi kegiatan Reses DPRD.

(3)Uraian tugas



(3) Uraian tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan,

mengoordinasikan, serta membuat risalah dan catatan sidang/rapat, 
kunjungan keija dan konsultasi DPRD, penyusunan konsep produk 
hukum DPRD, fasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota 
DPRD, dokumentasi kegiatan DPRD, pelayanan perpustakaan,
kegiatan kehumasan dan keprotokolan, serta fasilitasi kegiatan Reses 
DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang penyelenggaraan,
mengoordinasikan, serta membuat risalah dan catatan sidang/rapat, 
kunjungan kerja dan konsultasi DPRD, penyusunan konsep produk 
hukum DPRD, fasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota 
DPRD, dokumentasi kegiatan DPRD, pelayanan perpustakaan,
kegiatan kehumasan dan keprotokolan, serta fasilitasi kegiatan Reses 
DPRD sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan,
mengoordinasikan, serta membuat risalah dan catatan sidang/rapat, 
kunjungan keija dan konsultasi DPRD, penyusunan konsep produk 
hukum DPRD, fasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota 
DPRD, dokumentasi kegiatan DPRD, pelayanan perpustakaan,
kegiatan kehumasan dan keprotokolan, serta fasilitasi kegiatan Reses 
DPRD berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a 
agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
penyelenggaraan, mengoordinasikan, serta membuat risalah dan 
catatan sidang/rapat, kunjungan keija dan konsultasi DPRD, 
penyusunan konsep produk hukum DPRD, fasilitasi peningkatan 
kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dokumentasi kegiatan DPRD, 
pelayanan perpustakaan, kegiatan kehumasan dan keprotokolan, 
serta fasilitasi kegiatan Reses DPRD beijalan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bagian 
Persidangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis guna memperlancar 
pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
meneliti dan menyajikan konsep jadwal kegiatan rapat, kunjungan 
kerja dan konsultasi DPRD;
mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengaturan rapat, 
kunjungan keija dan konsultasi DPRD;

j. mengoordinasikan.......

e.

f.

g-

h.

1.
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J-

k.
l.

m.
n.

o. 

P-
q-

u.

V.

w.

X.

aa.

bb.

cc.

dd.

mengoordinasikan penyediaan staf pendamping rapat, kunjungan 
keija dan konsultasi DPRD;
meneliti dan menyajikan risalah dan catatan rapat DPRD;
meneliti dan menyajikan bahan laporan basil kunjungan keija dan 
konsultasi DPRD;
mengoordinasikan distribusi bahan rapat;
merumuskan dan menyajikan Rancangan Keputusan Sekretaris 
DPRD;
meneliti dan menyajikan rancangan produk hukum DPRD;
fasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan keprotokolan DPRD;
mengoordinasikan kegiatan dokumentasi, dan pelayanan 
perpu stakaan;
fasilitasi kegiatan Reses DPRD;
memproses penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
memproses Pergantian An tar Waktu anggota DPRD sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan;
mengoordinasikan pengelolaan arsip dan dokumen lainnya sesuai 
dengan bidang tugasnya;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas bidang Perundang- 
Undangan, rapat dan risalah, hubungan masyarakat, protokol, 
perpustakaan dan dokumentasi beijalan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
menyelia penyelenggaraan pengelolaan Perundang-undangan, rapat 
dan risalah, hubungan masyarakat, protokol, perpustakaan dan 
dokumentasi sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan agar terwujud tertib administrasi dan dapat menunjang 
pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD secara optimal;
melaksanakan pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kineija di bagian persidangan dan perundang-undangan sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal 
yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;
menyusun laporan bagian persidangan dan perundang-undangan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 1 ........ y
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Paragraf 1
Subbagian Rapat dan Risalah 

Pasal 4
(1) Subbagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan dan 

menyelenggarakan rapat, kunjungan keija dan konsultasi DPRD, 
menyusun konsep, menyimpan, menyajikan dan mendistribusikan 
risalah dan catatan hasil rapat, kunjungan keija dan konsultasi DPRD..

(2) Subbagian Rapat dan Risalah dipimpin oleh Kepala Subbagian Rapat 
dan Risalah yang mempunyai tugas memimpin penyiapan dan 
penyelenggaraan rapat, kunjungan keija dan konsultasi DPRD, 
penyusunan konsep, penyimpanan, penyajian dan pendistribusian 
risalah dan catatan hasil rapat, kunjungan keija dan konsultasi DPRD.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Rapat Risalah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan, 

pengoordinasian, serta pembuatan risalah, dan catatan rapat, 
kunjungan keija dan konsultasi DPRD sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang penyelenggaraan, pengoordinasian, 
serta pembuatan risalah, dan catatan rapat, kunjungan keija dan 
konsultasi DPRD sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan, 
pengoordinasian, serta pembuatan risalah, dan catatan rapat, 
kunjungan keija dan konsultasi DPRD berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
penyelenggaraan, pengoordinasian, serta pembuatan risalah, dan 
catatan rapat, kunjungan keija dan konsultasi DPRD beijalan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. menyiapkan konsep jadwal dan bahan rapat, kunjungan keija dan 
konsultasi DPRD;

g. membuat undangan dan daftar hadir rapat, kunjungan keija dan 
konsultasi DPRD;

h. menyelenggarakan pelayanan rapat, kunjungan keija dan konsultasi 
DPRD;

i.menyediakan........
/
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1.

k.

1

n

o.

P-

menyediakan staf pendamping alat kelengkapan DPRD, kunjungan 
kerja dan konsultasi DPRD;
menyiapkan risalah, catatan dan bahan laporan basil kunjungan 
keija dan konsultasi DPRD serta menyusun konsep laporan basil 
kunjungan keija dan konsultasi DPRD;
menyimpan, menyajikan dan mendistribusikan risalah dan catatan 
basil rapat, kunjungan keija dan konsultasi DPRD;
mengelola arsip dan dokumen lainnya sesuai dengan bidang 
tugasnya;

m. menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban, keamanan, dan 
kebersihan lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan agar terwujud ketertiban, keamanan, dan 
kenyamanan Ingkungan yang optimal dalam mendukung 
pelaksanaan tugas;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
Subbagian Rapat dan Risalah sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;
menyusun laporan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2
Subbagian Perundang-undangan 

Pasal 5
(1) Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan konsep 

produk hukum DPRD, memproses pergantian antar waktu anggota 
DPRD dan menyiapkan calon tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD dan 
memfasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

(2) Subbagian Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Subbagian 
Perundang-Undangan yang mempunyai tugas memimpin penyiapan 
konsep produk hukum DPRD, memproses pergantian antar waktu 
anggota DPRD, menyiapkan calon tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD 
dan memfasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis penyiapan konsep produk hukum DPRD, 

memproses pergantian antar waktu anggota DPRD dan menyiapkan 
calon tenaga ahli yang dibutuhkan, memfasilitasi peningkatan 
kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b.menyusun.........
/
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b. menyusun perencanaan penyiapan konsep produk hukum DPRD, 
memproses pergantian an tar waktu anggota DPRD dan menyiapkan 
calon tenaga ahli yang dibutuhkan, memfasilitasi peningkatan 
kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sesuai prosedur dan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyiapan konsep produk 
hukum DPRD, memproses pergantian an tar waktu anggota DPRD 
dan menyiapkan calon tenaga ahli yang dibutuhkan, memfasilitasi 
peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan 
tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas penyiapan konsep 
produk hukum DPRD, memproses pergantian an tar waktu anggota 
DPRD dan menyiapkan calon tenaga ahli yang dibutuhkan, 
memfasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 
beijalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e.

f. 

g-

h.
i.

k.
l.

m.

n.

o.

P-

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
merumuskan konsep rencana keija DPRD;
menyiapkan konsep pedoman dan petunjuk teknis guna 
memperlancar tugas di Subbagian Perundang-undangan;
menyiapkan konsep produk hukum DPRD;
membantu memproses penyediaan calon tenaga ahli yang diperlukan 
DPRD;
memproses pergantian an tar waktu anggota DPRD sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan;
memfasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
mengelola arsip dan dokumen lainnya sesuai dengan bidang 
tugasnya;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
Subbagian Perundang-Undangan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;
menyusun laporan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3
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Paragraf 3
Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol,

Perpustakaan dan Dokumentasi

Pasal 6
(1) Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol, Perpustakaan dan

Dokumentasi mempunyai tugas meyelenggarakan urusan bidang 
hubungan masyarakat dan protokol, kegiatan dokumentasi kegiatan 
DPRD, pelayanan perpustakaan kepada anggota DPRD dan fasilitasi 
kegiatan Reses DPRD.

(2) Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol, Perpustakaan dan
Dokumentasi dipimpin oleh Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, 
Protokol, Perpustakaan dan Dokumentasi yang mempunyai tugas 
memimpin penyelenggaraan kegiatan kehumasan, keprotokolan, 
dokumentasi kegiatan DPRD, pelayanan perpustakaan kepada anggota 
DPRD dan Fasilitasi kegiatan Reses DPRD.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol, 
Perpustakaan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang kehumasan, keprotokolan,

dokumentasi kegiatan DPRD, pelayanan perpustakaan kepada
anggota DPRD dan Fasilitasi kegiatan Reses DPRD sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan 
yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang kehumasan, keprotokolan,
dokumentasi kegiatan DPRD, pelayanan perpustakaan kepada
anggota DPRD dan Fasilitasi kegiatan Reses DPRD sesuai prosedur 
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kehumasan, 
keprotokolan, dokumentasi kegiatan DPRD, pelayanan perpustakaan 
kepada anggota DPRD dan Fasilitasi kegiatan Reses DPRD berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan 
tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang kehumasan, 
keprotokolan, dokumentasi kegiatan DPRD, pelayanan perpustakaan 
kepada anggota DPRD dan Fasilitasi kegiatan Reses DPRD beijalan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. membantu menyiapkan konsep, pedoman dan petunjuk teknis guna 
memperlancar tugas di Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol, 
Perpustakaan dan Dokumentasi dan Reses DPRD;

g.menyelenggarakan........
/
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g-

1.

k.

1.
m.

n.

o.

menyelenggarakan kegiatan yang mendukung kehumasan dan 
keprotokolan DPRD;
menyelenggarakan administrasi perpustakaan;
melaksanakan pengelolaan dan pengembangan buku-buku 
perpu stakaan;
melayani perpustakaan bagi anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;
menyelenggarakan kegiatan dokumentasi kegiatan rapat dan 
kunjungan keija DPRD;
memfasilitasi kegiatan Reses DPRD;
menggandakan dan/atau mendistribusikan produk hukum DPRD 
dan/atau produk hukum daerah kepada anggota DPRD;
mengelola arsip dan dokumen lainnya sesuai dengan bidang 
tugasnya;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol, Perpustakaan dan 
Dokumentasi sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kinerja;
menyusun laporan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketiga 

Bagian Umum 

Pasal 7
(1) Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan dan 

mengoordinasikan urusan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, 
dan kerumahtanggaan DPRD.

(2) Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang mempunyai 
tugas memimpin, penyelenggaraan, dan pengoordinasian urusan 
administrasi ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan 
DPRD.

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, 

kerumahtanggaan, kearsipan, pengelolaan barang inventans, 
kelembagaan, administrasi, dan pengelolaan kepegawaian pada 
Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun........
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b. menyusun perencanaan di bidang pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, 
administxasi dan pengelolaan kepegawaian pada Sekrertariat Daerah 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, 
administrasi dan pengelolaan kepegawaian pada Sekretariat DPRD 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas Bagian Umum beijalan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan surat-menyurat 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat;

g. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan 
kerumahtanggaan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 
kerumatanggaan dan menunjang pelaksanan tugas Sekretariat 
DPRD secara optimal;

h. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearsipan 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi kearsipan dan menunjang pelaksanan 
tugas Sekretariat DPRD secara optimal;

i. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan kineija 
pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

j. menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban dan keamanan 
lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan agar terwujud ketertiban, keamanan, dan kenyamanan 
Ingkungan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

k. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang inventaris sesuai prosedur 
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar terwujud 
pengelolaan barang inventaris yang optimal dalam mendukung 
pelaksanaan tugas;
mengoordinasikan penyelenggaraan urusan administrasi 
ketatausahaan dan kepegawaian;

m. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan 
Sekretariat DPRD dan DPRD;

1.

n. mengoordinasikan
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n. mengoordinasikan ketertiban, kerapian kerapian dan kebersihan di 
lingkungan Sekretariat DPRD;

o. mengoordinasikan pengelolaan arsip dan dokumen lainya sesuai 
dengan bidang tugasnya;

P-

r.

s.

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang kerumahtanggaan dan ketatausahaan sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;
menyusun laporan di bidang umum berdasarkan data dan analisa 
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 1
Subbagian Rumah Tangga 

Pasal 8
(1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas menyediakan dan 

memelihara sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas DPRD 
dan Sekretariat DPRD, menyediakan akomodasi dan mengelola 
kebersihan dan kerapian di lingkungan Sekretariat DPRD.

(2) Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Subbagian Rumah 
tangga yang mempunyai tugas memimpin penyediaan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas DPRD dan 
Sekretariat DPRD, penyediaan akomodasi dan pengelolaan kebersihan 
dam kerapian di lingkungan Sekretariat DPRD.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana, 

program, dan kegiatan serta pengelolaan, penyediaan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas 
DPRD dan Sekretariat DPRD, penyediaan akomomodasi dan 
pengelolaan kebersihan dan kerapian dan penyusunan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan dan kineija pada Sekretariat DPRD 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran 
dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang penyusunan rencana, program, 
dan kegiatan serta pengelolaan administrasi dan penyusunan 
laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kineija pada Sekretariat 
DPRD sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan 
daerah;

c. mengoordinasikan.......
/
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g-

1.

J-
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mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan 
kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan 
laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kineija pada Sekretariat 
DPRD berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya 
agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat berjalan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
menyelia pengumpulan data dan informasi perencanaan di lingkup 
tugasnya;
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 
belanja langsung di lingkup tugasnya;

h. menyiapkan, mengoordinasikan dan menyusun rencana anggaran 
belanja langsung;
mengelola urusan kerumahtanggaan Sekretariat DPRD dan DPRD;
melaksanakan pengadaan, penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan 
dan pendistribusian sarana dan prasarana untuk mendukung tugas 
di Sekretariat DPRD dan DPRD;

k. mengatur dan menata pemanfaatan dan pemakaian sarana dan 
prasarana untuk mendukung tugas di Sekretariat DPRD dan DPRD;

l. mengelola sarana komunikasi Sekretariat DPRD;
m. menyediakan dan menyajikan makan dan minum rapat DPRD dan 

Sekterariat DPRD serta minum harian bagi pegawai Sekretariat dan 
anggota DPRD;

n. mengelola administrasi sarana dan prasarana perkantoran;
mengelola ketertiban, keamanan, kerapian dan kebersihan di 
lingkungan Sekretariat DPRD;
mengelola arsip dan dokumen lainnya sesuai dengan bidang 
tugasnya;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang kerumahtanggaan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;
menyusun laporan di bidang kerumahtanggaan berdasarkan data 
dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2 .......

o.

P-

r.

s.

t.

/
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Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 9
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD.
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha 

yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan 
ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, 

kearsipan, pengelolaan barang inventaris, kelembagaan, administrasi, 
dan pengelolaan kepegawaian pada Sekretariat DPRD sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pengelolaan surat-menyurat,
kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan
pengelolaan kepegawaian pada Sekretariat DPRD sesuai prosedur 
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana pembangunan daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat,
kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan
pengelolaan kepegawaian pada Sekretariat DPRD berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan 
tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat berjalan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan surat-menyurat 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat;

g. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearsipan sesuai 
prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi kearsipan dan menunjang pelaksanan 
tugas Sekretariat DPRD secara optimal;

h. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan kineija 
pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas,

i. menyelia.......
/
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i. menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban dan keamanan 
lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Pemndang- 
undangan agar terwujud ketertiban, keamanan, dan kenyamanan 
Ingkungan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

j. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang inventaris sesuai prosedur 
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar terwujud 
pengelolaan barang inventaris yang optimal dalam mendukung 
pelaksanaan tugas;

k. mengelola administrasi surat menyurat Sekretariat DPRD;
l. mengelola administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
m. mengelola arsip dan dokumen lainnya sesuai dengan bidang 

tugasnya;
n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 

bidang Tata Usaha sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kineija;

o. menyusun laporan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

p. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Bagian Empat 
Bagian Keuangan 

Pasal 10

(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan 
mengoordinasikan urusan di bidang perencanaan, pelaporan kegiatan 
DPRD dan Seketariat DPRD, perencanaan anggaran, perbendaharaan, 
pembukuan, verifikasi, akuntansi, pelaporan keuangan dan pelayanan 
administrasi keuangan.

(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan yang 
mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan pengoordinasian 
urusan di bidang perencanaan dan pelaporan kegiatan, perencanaan 
anggaran, perbendaharaan, pembukuan, verifikasi, akuntansi, pelaporan 
keuangan dan pelayanan administrasi keuangan.

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun {



- 17 -

a. menyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan 
kegiatan DPRD dan Seketariat DPRD, perencanaan anggaran, 
perbendaharaan, pembukuan, verifikasi, akuntansi, pelaporan 
keuangan dan pelayanan administrasi keuangan pada Sekretariat 
DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang perencanaan, pelaporan kegiatan 
DPRD dan Seketariat DPRD, perencanaan anggaran, 
perbendaharaan, pembukuan, verifikasi, akuntansi, pelaporan 
keuangan dan pelayanan administrasi keuangan pada Sekrertariat 
Daerah sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan 
daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pelaporan kegiatan 
DPRD dan Seketariat DPRD, perencanaan anggaran, 
perbendaharaan, pembukuan, verifikasi, akuntansi, pelaporan 
keuangan dan pelayanan administrasi keuangan pada Sekretariat 
DPRD berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya 
agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas Bagian Keuangan 
beijalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. menyelia pelaksanaan perencanaan, pelaporan kegiatan DPRD dan 
Seketariat DPRD sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 
surat-menyurat;

g. menyelia pelaksanaan administrasi perencanaan anggaran, 
perbendaharaan, pembukuan, verifikasi, akuntansi, pelaporan 
keuangan dan pelayanan administrasi keuangan sesuai prosedur dan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar terwujud tertib 
administrasi pengelolaan keuangan dan menunjang pelaksanan 
tugas Sekretariat DPRD secara optimal;

h. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearsipan 
dokumen keuangan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi kearsipan 
dokumen keuangan dan menunjang pelaksanan tugas Sekretariat 
DPRD secara optimal;

i. menyusun dan menyajikan Rancangan Rencana Stategis Sekretariat 
DPRD;

j. menyusun pedoman dan petunjuk teknis guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugasnya;

k. menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan dibidang 
perencanaan dan pelaporan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;

1. menyelenggarakan....... {
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l. menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan dibidang 
pembukuan dan verifikasi;

m. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi 
keuangan;
menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan laporan 
keuangan;
mengoordinasikan pengelolaan arsip dan dokumen lainya sesuai 
dengan bidang tugasnya;
mengoordinasikan dan menyusun konsep laporan kineija Sekretariat 
DPRD;
mengoordinasikan ketertiban, keamanan, kerapian, dan kebersihan 
di lingkungan keijanya;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
Bagian Keuangan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kineija;
menyusun laporan di bidang keuangan berdasarkan data dan analisa 
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

n.

o.

P-

q-

r.

s.

t.

u

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 

Pasal 11

(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 
pengumpulan data penyusunan dokumen satuan keija dan rencana 
anggaran, meneliti dan menilai serta menyusun laporan.

(2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 
yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pengumpulan data 
penyusunan dokumen pada Sekretariat DPRD dan rencana anggaran, 
meneliti dan menilai serta menyusun laporan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana, 

program dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan 
dan kineija pada Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b.menyusun.......
/



f.

g-

1.

k.

1.
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menyusun perencanaan di bidang penyusunan rencana, program, 
dan kegiatan serta penyusunan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan dan kineija pada Sekretariat DPRD sesuai prosedur 
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan 
rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana pembangunan daerah;
mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan 
kegiatan serta penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan 
dan kinerja pada Sekretariat DPRD berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas bagian beijalan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
mendistribusikan tugas, memberikcin petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
menyelia pengumpulan data dan informasi perencanaan di lingkup 
tugasnya;
menyiapkan bahan dan pelaksanasin pengoordinasian penyusunan 
dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis, Indikator Kineija 
Utama, Rencana Kineija Tahunan, Rencana Keija, Rencana 
Kegiatan dan Anggaran, Penetapan Kineija, serta Pengukuran 
Kineija;
menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahan 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan 
Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya 
sesuai lingkup tugasnya;
menyiapkan, mengoordinasikan dan menyusun rencana anggaran 
belanja langsung dan rencana anggaran belanja tidak langsung;
menghimpun data dan informasi perencanaan di lingkup tugasnya;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang perencanaan dan pelaporan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

dan pelaporan 
informasi dan

m.

n.

menyusun laporan di bidang perencanaan 
berdasarkan data dan analisa sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2
/
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Paragraf 2
Subbagian Perbendaharaan 

Pasal 12
(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan perbendaharaan serta memberi pelayanan administrasi 
keuangan kepada anggota DPRD dan pegawai di lingkungan Sekretariat 
DPRD.

(2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Subbagian Perbendaharaan yang mempunyai 
tugas memimpin penyelenggaraan urusan perbendaharaan serta 
pemberian pelayanan administrasi keuangan kepada anggota DPRD dan 
pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perbendaharaan 
dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut;

sebagaimana

a. menyusun kebijakan teknis urusan perbendaharaan dan pelayanan 
administrasi keuangan kepada anggota DPRD dan Sekretariat DPRD 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan urusan perbendaharaan dan pelayanan 
administrasi keuangan kepada anggota DPRD dan Sekretariat DPRD 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan 
kegiatan serta penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan 
dan kinerja pada Sekretariat DPRD berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis beniasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas bagian beijalan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. menyiapkan konsep pedoman dan petunjuk teknis guna 
memperlancar tugas di Subbagian Perbendaharaan;

g. menyiapkan penerbitan Surat Perintah Membayar, dan membuat 
register penerbitan Surat Perintah Membayar;

h. meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran dan 
membuat register Surat Permintaan Pembayaran;

i. membuat surat penolakan penerbitan Surat Perintah Membayar, 
apabila Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh 
bendahara pembantu tidak memenuiii syarat dan membuat register 
penolakan Surat Permintaan Pembayaran;

j.mengurus
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J

k.

1.

m.

n.

o.

P-

q-

mengurus dan memberikan pelayanan administrasi keuangan 
kepada anggota DPRD;
mengurus dan member! pelayanan administrasi keuangan kepada 
pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD;
mengelola ketertiban, keamanan, kerapian dan kebersihan di 
lingkungan keijanya;
mengelola arsip dan dokumen lainnya sesuai dengan bidang 
tugasnya;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija 
perbendaharaan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;
menyusun laporan urusan perbendaharaan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf3
Subbagian Pembukuan dan Verifikasi 

Pasal 13
(1) Subbagian Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan di bidang akuntansi, pembukuan dan 
verifikasi, pelaporan administrasi bidang pembukuan dan verifikasi 
anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.

(2) Subbagian Pembukuan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ay at (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Pembukuan dan Verifikasi 
yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan di bidang 
akuntansi, pembukuan dan verifikasi, pelaporan administrasi bidang 
pembukuan dan verifikasi anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Pembukuan dan Verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pembukuan dan verifikasi 

pada Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan,

b. menyusun perencanaan bidang pembukuan dan verifikasi pada 
Sekretariat DPRD sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
pembangunan daerah;

c.mengoordinasikan........ i
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c. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan 
kegiatan serta penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan 
dan kineija pada Sekretariat DPRD berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas bagian beijalan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. membantu menyiapkan konsep pedoman dan petunjuk teknis guna 
memperlancar tugas-tugas di Subbagian Pembukuan dan Verifikasi;

g. menyelenggarakan kegiatan akuntansi yang terdiri dari membuat 
buku besar, buku besar pembantu, buku jumal penerimaan dan 
pengeluaran kas, dan jumal umum;

h. memverifikasi Surat Pertanggungjawaban secara administratif;
i. menyusun La.poran Semesteran dan prognosis bulan berikutnya;
j. menyusun Laporan Keuangan Sekretariat DPRD;
k. membuat surat penolakan laporan pertanggungjawaban

pengeluaran Surat Pertanggungjawaban dan membuat register 
penolakan Surat Pertanggungjawaban;

l. membuat register penerimaan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran;

m. menyiapkan surat pengesahan Surat Pertanggungjawaban yang 
akan ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
membuat register pengesahan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran Surat Pertanggungjawaban;
membuat register penutupan kas;
mengelola arsip dan dokumen lainnya sesuai dengan bidang 
tugasnya;

q. mengelola ketertiban, keamanan, kerapian dan kebersihan di 
lingkungan keijanya;

r. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija 
perbendaharaan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

s. menyusun laporan urusan perbendaharaan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

t. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija, dan

u.melaksanakan.......

n.

o.
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u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Boyolali Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 50 2016

I BUPATI BOYOLALI,

4 SENO SAMODRO

Sae hhDiundangkan di Boyolali
pada tanggal 2016

SEKriETARIS DAERAH 
KABUPAT# BOYOLALI,

SRl\ ^RDININGSIH

BERITA d^RAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR ^3.

Salin\an sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

SETDA KABUPATEN BOYOLALI

SUNARNO 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19640608 199203 1 006


